
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  031: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  031-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:04:12(  ؟ القضاء يلزمه فھل الشرعي الحكم علم ثم امرأته حلي يزك لم سنوات سبع - 1

غ الحلي زكاة في الخ1ف ھل - 2   ) 00:06:01(  ؟ الماضية السنوات زكاة اخراج لعدم مسوِّ

  ) 00:09:31(  ؟ يزكي فكيف أرضه أخرجت كم يعرف C ولكن تاب ثم سنوات لعدت يزك لم شخص - 3

  ) 00:13:28(  ؟.للضرورة المسلم عورة إلى النظر حكم ما - 4

  ) 00:16:20(  ؟ تدليس ھذا يعد ھل وكذا كذا يقول الشيخ سمعت قال ثم اLلباني شريط سمع رجل - 5

  ) 00:20:41(  ؟ المنافقين عن الرواية حكم ما - 6

  ) 00:26:27(  ؟) . الصدق إلى منه أقرب الضعف إلى وھو: (  الرواة بعض في هللا رحمه عدي عبارة تفسير ما - 7

  ) 00:35:49(  ؟ النار في الخلود يوجب عمدا وسلم عليه هللا صلى النبي على الكذب ھل - 8

  ) 00:39:23(  ؟ ذلك تفسير ما اLدنى بالراوي اLع1ل من أقوى اLعلى بالراوي ا\ع1ل - 9

 ابن على نكته في حجر ابن الحافظ قال وقد ، وضعيف وحسن صحيح إلى الحديث قسم من أو الترمذي أن تيمية ابن ذكر -  10
(  ؟. المسألة توضيح فنرجو.  الترمذي أخذ البخاري وعن اCصط1حي الحسن يعقدان كانا والبخاري المديني ابن إن الص1ح

00:44:17 (  

(  ؟. الشاذ الحديث تعريف وما ؟. ثقة زيادة أم شاذة ھي ھل)  النھار(  زيادة حكم ما)  مثنى مثنى والنھار الليل ص1ة(  حديث -  11
00:59:08 ( 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

األول وهو األخطر وهو حب الظهور ، والتعايل على األقران ؛ وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته أهال ،  :الشيخ 

  . معذرة تفضل هنا يا شيخ . السالم  وعليكم السالم ؛ احلمد هللا ، معذرة إليكم عفوا أهال ومرحبا ، وعليكم

ال يقيمن الرجل للرجل من مجلسه ( أنا بفكر اآلن إذا أثرتك مبحلي هل يعين أدخل ضمن احلديث : احلليب 

  .أو ال أدخل . )

  .إال بإذنه هه : أبو اسحاق 

  .أنا اآلن أفكر ذا األمر تفضل على أي حال : احلليب 



  .جزاك اهللا خري : أبو اسحاق 

  . أمر سهل متيسر : ليب احل

  .أمحد اهللا وأشكره كيفك أنت ؛ احلمد هللا ، كيف حالك  :الشيخ 

  .احلمد هللا رب العاملني : أبو اسحاق 

  .وعيالك خبري  :الشيخ 

  .احلمد هللا يدعوا لك بالسالمة : أبو اسحاق 

  .عليك وعليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  .ريدون تعزير األخ أيب محزة اإلخوة كانوا ي: أبو اسحاق 

  ال أنا الذي أستحق ذلك  :الشيخ 

  . سبحان اهللا : أبو اسحاق 

  )سيروا بسير أضعفكم ( آه ، ألين خالفت احلديث  :الشيخ 

  .يضحك الطلبة 

معليش سبحان اهللا كنت بالحظ سيارة أخينا وأحيانا حينما يعطي إشارة بالنور لكن ما أدري كيف  :الشيخ 

  :وأنا سلكت بنيات الطريق خالف ما قيل  ...أخذت ميينا الظاهر أنه سلك اجلادة متام هه  فاتين ملا

  فدعين عن بنيات الطريق   وهذا هو احلق ما به خفاء         

  .ويضحك الشيخ 

  .  ...املقصود هنا يف بنيات الطريق اآلراء الضعيفة أو كذا : علي احلليب 

  . أينعم طبعا كناية طبعا  :الشيخ 

  . ...كهرباء   ...ال أعرف هذه  ...أبو اسحاق : احلليب 

  .هل هذا شغال  :الشيخ 

بالنسبة لزكاة احللي ، زكاة احللي على قول الذين يوجبون الزكاة رجل يقول أنا ظللت اكثر من سبع : أبو اسحاق 

  . سنوات ال ازكي مث علمت احلكم الشرعي هل يلزمه أن يزكي عن السنوات املاضية ؟ 

البد ألن الزكاة ليست كالصالة املوقت أوهلا وآخرها ، حبيث إذا أخرجها صاحبها عن وقتها احملدد األول  :شيخ ال

واآلخر فال ميكنه القضاء ، ليست الزكاة كذلك ؛ فهي جتب مع اجتماع بلوغ النصاب وحول احلول ؛ مث هذا 

ة خيرجها السنة الثانية وهكذا دواليك ؛ الوجوب يستمر إىل آخر رمق من حياة املكلف فإذا ما أخرجها السن



والسر يف هذا واهللا أعلم أن هذا من حقوق العباد فإذا مل يسارع املكلف يف إخراج هذا احلق وتقدميه ملستحقيه 

  .فليس معىن ذلك أن يهضمه حقه بل عليه أن يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك أو يتوب إىل ربه 

ة احللي يكون مسوغا بأن ال خيرج زكاة السنوات املاضية إذا كان هذا مما يشق أليس اخلالف يف زكا: أبو اسحاق 

  . عليه أن يدفع الزكوات السنوات 

ال ، خلي العلة ؛ هل هو يشق عليه أم هو يكون املسألة خالفية ، خلي القضية واحدة بعد األخرى أبو  :الشيخ 

  .طيب لنجعلها مسألة خالفية : اسحاق 

ال أعلم أن املسألة اخلالفية توهن من حكم الشرع يف مسألة ما ؛ حسبه هو أنه إذا خالف كويس أنا   :الشيخ 

احلق أو الشرع لسبب ما أن ال يكون مؤاخذا على هذه املخالفة ؛ أما أن ال يصحح موقفه بعد أن تبني له 

  .الصواب فيها فهذا شيء آخر 

اة احللي على أساس أنه مقتنع مائة باملئة ولكن لكن هو مقلد يعين مل يأخذ املقياس بوجوب زك: أبو اسحاق 

  .أحد الناس قال له إا ليست واجبة فهو مل يتبني احلكم ويعتقده 

  .أيضا هذه مسألة أخرى هل تراه خيتلف حكمه إذا ما تبني له ذلك  :الشيخ 

  .إذا تبني له ذلك يفعل : ابو اسحاق 

هد واملتبع واملقلد أن املسألة ذات احلكم الواحد والوجه الواحد اجلواب أيضا أنا ال أعرف فرقا بني ات :الشيخ 

خيتلف احلكم فيها بنسبة اختالف طريق تلقي هذه املسألة فاتهد تلقاها باجتهاده اخلاص واملتبع تلقاها باجتهاد 

در إىل استدراك غريه واملقلد تلقى ذلك تقليدا ؛ فاحلكم يبقى كما صدر من اتهد فإذا وجب على اتهد أن يبا

ما فاته وجب على املتبع وكذلك وجب على املقلد ؛ لكن احلقيقة اآلن أنا بتذكر أو هذا التصنيف هلذه املسألة 

أن زكاة احللي ال جتب فتبني له العكس وأنه جيب عليه فوجب عليه أن خيرج ؛ يعود سؤالك السابق فاآلن أنا 

هد ال جيب عليه فحكم املتبع كذلك حكم املقلد كذلك فوافق بعدل موقفي وبقول ال جيب ألن األصل هو ات

  . شن طبقه فوافقه فعانقه 

  .يضحك وابو اسحاق وكذلك الشيخ 

طيب بالنسبة للزكاة املفروضة لعل اجلواب يظهر من هذا السؤال من هذا اجلواب أن رجل ظل ال : أبو اسحاق 

  .زكاة فطبعا واجب عليه إخراجه يزكي عدة سنوات طويلة مث تاب وأناب وأراد أن خيرج ال

  . البد  :الشيخ 

  . ولكن كان عنده أرض زراعية فهو ال يعرف كم أخرجت ناتج فمقدرا الزكاة كيف خيرجها : ابو اسحاق 



يف غلبة الظن كما هو املرجع يف كل املسائل اليت تكون ذا اخلفاء ، يستعمل غلبة الظن يقدر تقديرا  :الشيخ 

  .ا يف شيء حمدد مثال جيتهد يعين م

  .بالنسبة للزكاة خترج على رأس املال والربح أم على الربح فقط ؟ : ابو اسحاق 

  . أي املال تعين النقدين مثال  :الشيخ 

  . النقدين معا : ابو اسحاق 

وفيها خالف مشهور وهو إذا بلغ النصاب  ...أظن هذه املسألة هلا عالقة مبسألة معروفة عند الفقهاء  :الشيخ 

حال عليه احلول ويف أثناء احلول انضم إىل النصاب كمية من املال أو أنصبة متعددة لكن كل نصاب من هذه و 

األنصبة األخرى ما حال عليها احلول فحينما يريد أن خيرج الزكاة هل خيرج عن النصاب األول الذي حال عليه 

م خيرج عن جمموع ما عنده من النصاب احلول فقط مث لكل نصاب من األنصبة األخرى له حسابه اخلاص به ؛ أ

األول زائد من األنصبة األخرى اليت مل حيل عليها احلول ؟ ففي املسألة قوالن ، منهم من يقول لكل نصاب 

حسابه اخلاص ؛ وعلى هذا القول خيرج زكاة النصاب األول الذي حال عليه احلول ؛ و الرأي اآلخر أنه خيرج عن  

  .ذي حال عليه احلول والذي ما حال عليه احلول ، والذي أختاره هو هذا كل هذا املال الذي لديه ال

  .الثاين : ابو اسحاق 

الثاين ؛ ألنه مالحظة كل نصاب ال جيب عليه الزكاة حىت حيول عليه احلول هذه قضية تتناىف مع قوله  :الشيخ 

ة للتجار الكبار أن يعملوا من الصعب جدا خاصة بالنسب.  ))وما جعل عليكم في الدين من حرج (( : تعاىل

حساب لكل نصاب فستتجمع عندهم مئات األنصبة إن مل نقل أكثر من ذلك فيشق ذلك عليهم هذا أوال 

واحلرج املرفوع بنص القرآن ؛ وثانيا هذا هو األنفع للفقراء و املساكني وإن كنت أنا ال أجعل هذا األمر الثاين يعين 

قلت بالثاين لكن الثاين كشاهد وليس كحجة ودليل ؛ وعلى ذلك أظن يكون دليال شرعيا لوال الدليل األول ما 

  .اجلواب عن سؤالك السابق ، أكذلك ؟ 

  .إن شاء اهللا : أبو اسحاق 

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

طيب وأنا أسأل أول أمس عن الطبيب املسلم الذي يلمس عورات النساء قلت أنا ذكرت أن : أبو اسحاق 

 ...حديث أيوب عليه السالم ملا اغتسل عريان ونقلت أنا عنه أنه وقال فيه دليل على جواز احلافظ ابن حجر يف 

حتقيق رجعت إىل الفتح ووجدت أين أخطأت والصواب أن احلافظ استدل حبديث موسى عليه السالم ملا اغتسل 

على جواز النظر للعورات  عريانا ويف احلديث أن بين اسرائيل نظروا إىل عورته ، قال احلافظ وبه يتم االستدالل



  . ...للضرورة ، هل هذا ظاهر من 

نفس اجلواب وإن كان اختلف ااب عنه نفس اجلواب ليس فيه دليل ألن هذه قضية أجراها اهللا تعاىل  :الشيخ 

لكن ملوسى عليه السالم ليدفع عنه مة اليهود عنه ألن اليهود قالوا عنه بأنه آدر ؛ فاهللا عزوجل قدر هذه القصة 

أين هذا من جواز النظر هم نظروا أوال إذا قلنا هم متدينون وأم ملتزمون بأحكام الشرع كانت نظرم إىل 

  . موسى وهو يركض وراء احلجر وهو يصيح ثويب حجر ثويب حجر فما كانت نظرم نظرة متعمدة والبحث ؟ 

  .يف اجلواز : أبو اسحاق 

املتعمدة آه ، وهذا كله إذا افرتضنا فيهم التدين ؛ لكن ترى هؤالء الذين ال والبحث يف النظرة املقصودة  :الشيخ 

يتهمون كليم اهللا بشيء ال ميكن ان يراه إنسان إال إن كان زوجا له ؛ هؤالء ال يفرتض فيهم أم عندهم من 

  .التقوى أن ال ينظروا إىل عورة الرجل ولذلك فليس فيه دليل 

  .دليل بعيد : أبو اسحاق 

  .أينعم  :الشيخ 

  عاريا ... :السائل 

  .هذا الذي قلناه  :الشيخ 

  .رجل مسع الشيخ ناصر الدين األلباين من شريط كاسيت : أبو اسحاق 

  .شو سوه  :الشيخ 

  .رجل مسع الشيخ ناصر الدين األلباين : أبو اسحاق 

  .مسع  :الشيخ 

  .ذلك تدليسا  مسعه من شريط كاسيت فقال مسعت الشيخ األلباين هل يعد: أبو اسحاق 

  طبعا ، التدليس ما هو ؟  :الشيخ 

  .الطلبة ضحكوا  

  .لكن هو مسع : أبو اسحاق 

نعم نعم نقول أنت سؤالك ليس هل جيوز له أن يقول مسعت وإمنا سؤالك هل يعترب ذلك تدليسا أليس   :الشيخ 

  . كذلك 

  نعم بلى بلى: أبو اسحاق 

  .يضحك أبو اسحاق والطلبه 



بني األمرين وعلى ذلك هو تدليس ملاذا ؟ ألنه ال خيفى أنه التدليس يف علم املصطلح هو  هناك فرق :الشيخ 

إيهام شيء مل يكن ، هو إما أن يوهم أن هذا فعال هو شيخه ومسع منه حقيقة وأن هذا من مجلة مسموعاته منه 

طالقا فهو مدلس ، والذي ؛ وإما أن يوهم أنه مسع منه وأنه مل يسمع منه مطلقا ؛ فالذي يروي عمن مل يلقه إ

يروي عمن لقيه ما مل يسمع منه فهو مدلس ؛ فإذا التدليس إمنا يعين التوهيم على الناس أشياء هو يعين ال 

  .يقصدها والناس يفهمون منه أنه يقصدها ؛ فإذا قال القائل وقد مسع كالم املزعوم الشيخ األلباين 

  ــ يضحك الشيخ وأبو اسحاق احلويين رمحهم اهللا 

يتكلم يف تسجيل مسعت األلباين يقول كذا ، ما يتبادر إىل أذهان السامعني أنه مسع بواسطة التسجيل كما أنه ال 

يتبادر يف رواية احلديث من املدلس عن فالن أنه روى عنه بواسطة ما ؛ لذلك مسي مدلسا فهذا مدلس يف العصر 

  احلاضر ـ

  . كون الشيخ األلباين والشيخ أبو اسحاق والطلبة يضح

  لكن أستاذنا حنن نتثقف ما نسميه مدلسا نسميه مدلس : احلليب 

  بضحك الطلبة

  . يقول كل الدروب بتودي على الطاحون دلس يدلس فهو مدلس  :الشيخ 

  .وإمنا بالنسبة للجواز جواز أن يقول أنا مسعت بنفسي تأكيدا طيب هذا جائز ؟ : ابو اسحاق 

  .سبق اجلواب  :الشيخ 

  . ...ال هناك يعين نعم هو مدلس لكن  :ابو اسحاق 

  .سبق اجلواب حينما قلت لك أنت ال تسأل هل جيوز أن يقول مسع وإمنا هل يعد مدلسا  :الشيخ 

  وأنا غريت السؤال: ابو اسحاق 

  سؤال جديد: احلليب 

  . سؤال جديد هل جيوز له أن يقول يف مسألة معينة أنا مسعت : ابو اسحاق 

  .الشريط وهو مسع من  :الشيخ 

  .نعم : ابو اسحاق 

  .طيب نفس اجلواب  :الشيخ 

  .إذا ال جيوز : ابو اسحاق 

  . نفس اجلواب ألنه ما الذي يفهم السامعون منه ؟  :الشيخ 



  .أنه مسع : ابو اسحاق 

  .ال  :الشيخ 

  . أنه رأى حقيقة : ابو اسحاق 

  .إنه مسع منه مباشرة  :الشيخ 

  .مباشرة : ابو اسحاق 

  ش لو مسع هو مسع م :الشيخ 

  . يضحك األلباين 

  .فيقول حدثين شريط ؟ : ابو اسحاق 

  . مسعت من الشريط  :الشيخ 

  .مسعت من الشريط : ابو اسحاق 

  . أينعم  :الشيخ 

  . لو باهلاتف  :السائل 

  . لو حدثت باهلاتف  :السائل 

  باهلاتف  :الشيخ 

  يضحك الشيخ

يبدوا األمر حيتاج لذكر الواقع حقيقة يعين هاتفيا فيقول حدثين هاتفيا أو  ويقول هذه حتتاج إىل وقفة واهللا :الشيخ 

  .مسعت منه باهلاتف ، نعم 

  . أنا كنت يف مذاكرة مع الشيخ شعيب األرناؤوط : ابو اسحاق 

  حفظك اهللا  :الشيخ 

  .الطلبة مجيعا ضحكوا 

جعلنا نتطرق إىل ذكر الشيعة من الرواة ،  يف بعض املسائل العلمية يعين وكذا ، فال أدري ما الذي: ابو اسحاق 

أنا ذكرت اجلوزجاين ومعروف أنه حيمل على كل متشيع فأورد علي الشيخ شعيب مسألة وقال مل يقل النيب صلى 

قلت نعم بلى قال النيب صلى اهللا عليه . )ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق ( اهللا عليه وسلم لعلي 

اين هذا أال ترى أنه منافق ؟ قلت هذا ليس بالزم ، قال ليس بالزم ولكن قول النيب وسلم ذلك ؛ قال اجلوزج

صلى اهللا عليه وسلم جيب حنن أن نطبقه على مثل هؤالء وحينئذ يف الرواية عن املنافقني يعين ال جتوز لك ذلك ؛ 



  .فطبعا جوابه عليه مآخذ لكن أنا أريد مساع اجلواب العلمي منكم 

  . يستلزم من بغض الرجل لعلي أنه منافق  يعين هو :الشيخ 

  .أينعم : ابو اسحاق 

طيب ؛ حنن أوال نفرق بني بغض وبغض ، إذا كان البغض بسبب هو بسبب شبهة قامت بنفسه وليس  :الشيخ 

بسبب سوء يف خلقه كما نقول متاما بالنسبة للمبتدعني الذين خالفوا السنة يف كثري من املسائل وخاصة ما كان 

متعلقا بالعقيدة ؛ فالذي خيالف العقيدة قصدا وقد تبني له احلق فجحده فهو كافر بعينه ؛ لكن الذي جيحد منها 

احلق متومها أنه على صواب ، هذا حنن ال نكفره ولكننا نضلله ال خنرجه من دائرة اإلسالم ؛ وأظن أن هذا ال 

ن جحد شيئا لو قصده كفر ولكن ملا مل يناقش فيه شخص أويت ذرة من علم ؛ وعلى ذلك إذا كنا نفرق بني م

يقصده ما كفرناه وكذلك من باب أوىل أن ال نكفر من جيحد حديث ما بانه منافق ؛ ألن نفاقه هذا ميكن أن 

يكون ليس عن قصد منه وإمنا هو عن سهو وخطأ ؛ وحينذاك نعود اىل قواعد علم احلديث ، ما حكم أهل البدع 

؟ معروف اجلواب يف علم املصطلح أنه إذا ثبتت ثقتهم وعدالتهم فيما عدا املسائل واألهواء أحيتج حبديثهم أم ال 

اليت يعين احنرفوا فيها عن اهلدى والصواب فحينئذ حيتج حبديثهم ألن العمدة يف ذلك هو الضبط واحلفظ ؛ أما 

أهل البدع واألهواء  اختالف العقيدة فهذا بينهم وبني اهللا تبارك وتعاىل ؛ باختصار الذي يبغض عليا فهو من 

كالشيعة الذين يفضلون عليا على أيب بكر ، هذا أقل ما يقال فيهم لكننا نرجع عنه إذا ثبتت ثقتهم وحفظهم 

  .وضبطهم فهذا هو اجلواب 

  يبقى شيخ يف أصل املسألة : احلليب 

  .تفضل  :الشيخ 

  

  .هل ثبت عن اجلوزجاين أنه ناصيب فعال : احلليب 

  . د بالشك وأنا ما عندي جواب يف هذا هذا سؤال ير  :الشيخ 

الشيخ . الذي أذكر أن كثريا من أهل العلم دافعوا عنه ودفعوا عنه هذه التهمة ، هذا الذي يف وحي اآلن : احلليب 

لكن احلقيقة أن هذا ان ثبت فال خيلوا أن يوجد هناك ناس من الرواة كان موقفه ضد علي يعين اخلوارج ، خذ  :

خذ عمران بن حطان خاص ؛ طيب هؤالء ماذا نقول يف حقهم نواصب واال زيادة ، قاتلوه حىت اخلوارج عموما و 

قاتلهم ؛ لكن مع ذلك حيتج بروايتهم ألم ما خرجوا ذا اخلطأ الفاحش عن دائرة اإلسالم ، هذا جوايب واهللا 

  .أعلم 



 ويف ترمجة بعض الرواة يعطي طيب شيخنا يف الكامل البن عدي له اصطالح يبدوا غريبا يعين: ابو اسحاق 

حكمه يف آخر الرتمجة فيقول وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق ؛ فهذا ألول وهله كأنه جيعل الصدق يعين 

  .مضادا للضعف فالضعف يكون يف العدالة وهذا ان ثبت كأنه يتهمه بالعدالة أو شيء من هذا 

لكالم فهو الذي حيدد هل يقصد بالصدق هنا ضد الكذب أنا أرى أن تفسر هذه العبارة مبا سبق من ا :الشيخ 

  .أم يقصد احلفظ والضبط فيما يروي 

  . هو الظاهر من الرتمجة أنه يقصد احلفظ والضبط : ابو اسحاق 

طيب فنفسر على ضوء ذلك ، يعين صدقه يف روايته يعين خطئا أو صوابا ال يقصد الكذب املتعمد يعين   :الشيخ 

اللغة العربية كذب فالن ليس من الضروري أن نفسره بأنه تعمد الكذب كذلك نقول كما تعلم من اصطالح 

صدق فالن ليس من الضروري أن نفهم منه بأنه قصد الصدق وإمنا هو روى الصدق ؛ هذا عكس كذب يعين ما 

  .أدري هذه الفلسفة يف اللغة مقبولة أم ال 

  ـ أبو اسحاق يضحك ـ

  . خاصة من أعجمي الباين يا مراد 

  .أنت الربكة يا أستاذ  :السائل 

أستاذي يف شيء يعين هذا اللفظ اصطالح قريب من اصطالح احلافظ صدوق يعين هو ما يقصد أنه : احلليب 

  . ...ضد كاذب أو غري كاذب إمنا يقصد أنه ضابط عادل إال أنه خف الضبط 

  .أحسنت  :الشيخ 

  .أليس قريبا أستاذي من هذا ؟ : احلليب 

  . لوا الناس شم وصلي على الرسول بقو  :الشيخ 

  . الشيخ والطلبة يضحكون 

  .أنا بقول شم واذكر اهللا امسك  :الشيخ  

  .أليس هذا قريبا : احلليب 

  .قريب جدا  :الشيخ 

  

لكن شيخنا على كالم األخ علي يرد تساءل لفظة صدوق إذا أطلقت بدون مقابلة فممكن : ابو اسحاق 

  .الضبط أيضا لكن إذا قوبلت بالضعف فهنا اإلشكال يرد حنملها على الصدق والعدالة و 



صحيح وأن اإلشكال نسلم به ولذلك كان جوايب يفسر على ضوء ما سبق من الكالم فأجبت بأنه  :الشيخ 

  . يعين ماذا ؟ 

  . يعين الضعف يف الضبط : ابو اسحاق 

  .الضعف يف احلفظ هذا هو  :الشيخ 

  

البن أيب حامت كثريا ما يورد عن أبيه أيب حامت رمحه اهللا أنه يطلق لفظ شيخنا يف علل احلديث : ابو اسحاق 

البطالن وال يتبني وجه فهل من خالل استقرائكم للعلل وحنو ذلك وقفتم على معىن البطالن يف اصطالح أيب 

  .  حامت يف العلل 

خيتص به أبو حامت وحده  أنا ما أستطيع أن أقول أن له اصطالحا خاصا لكن أقول إن هذا اصطالح ال :الشيخ 

فكثريا ما يصدر مثله عن غريه من املتقدمني واملتأخرين وقد قلت قريبا جوابا عن مثل هذا السؤال الذي يتبني من 

البحث يف وضعهم هلذه الكلمة جمال كالمهم بعين ووضعهم هلذه الكلمة فيه ؛ وهذا شيء مل ينص عليه يف علم 

املتني تارة وبطالن االسناد تارة أخرى ؛ ولو مل يكن هناك يف السند كذاب املصطلح فيما علمت ، يعنون بطالن 

أو وضاع يستلزم القول بذلك بالبطالن ، مثال فيما يتعلق باملنت الخيفاك والخيفى على كل طالب علم ان املنت 

جدا  إذا كان خيالف معلوم مثال من الدين بالضرورة أو كان خيالف ظاهر آية أو حديث صحيح فهو واضح

حينذاك أنه هذا املنت الذي يرويه ذاك الضعيف ان البطالن جاء من حيث متنه وإن كان الراوي ليس متهما 

بالوضع وتارة يقصدون البطالن من حيث اإلسناد مثال وهلم مثل هذه العبارة اليت سأذكرها أن اإلمام الزهري مثال 

اإلمام الزهري بإسناده العايل الصحيح كأن يقول له تالمذة كثريين جدا يأيت أحدهم من الضعفاء فريوي عن 

حدثين أنس بن مالك فيقال هذا حديث باطل ، ملاذا ؟ أين أصحاب الزهري الثقات الذين خالطوه وصاحبوه 

سنني معدودات مث ال أحد من هؤالء يروي هذا الذي رواه هذا الضعيف فإذا هذا باطل هذا الذي أفهمه من 

وهذا يذكرين بالقصة اليت تذكر يف ترمجة نوح ابن أيب مرمي تارة ويف الكالم على  استعماهلم يعين يف كالمهم

احلديث املوضوع يف املصطلح تارة أخرى فجاءوا إليه وقالوا له من أين لك هذه األحاديث ترويها عن عكرمة عن 

احة قال ملا رأيت ابن عباس وهؤالء أصحاب عكرمة ال يروون شيئا مما ترويه أنت عنه ؟ فأجاب الرجل بكل صر 

  الناس شغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن اسحاق عن تالوة القرآن وضعت هلم هذه األحاديث حسبة ـ

  .يضحك الطلبة والشيخ 

نيته طيبة هه ، الشاهد اكتشفوا وضع هذه األحاديث بتفرده عن ذلك الشيخ الثقة وهو عكرمة دون  :الشيخ 



  .كلمة باطل سائر أصحابه هذا الذي أفهمه من  

  .أبو حامت قال رفعه باطل . )أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ( ويف العلل حديث : ابو اسحاق 

  .أيوه ، طيب  :الشيخ 

ميكن أن يفهم هنا أن البطالن قد يطبق أبو حامت على جمرد اخلطأ يعين كان ممكن أن يقول هو : ابو اسحاق 

  . موقوف مثال 

حظ ما أشرت إليه آنفا ، كأن يكون الثقة رواه موقوفا وهذا الضعيف رفعه فبيانا لكن ليس هذا فقط يال :الشيخ 

هلذا الواقع الذي شرحته آنفا أطلق لفظة البطالن ولو يكفي أن يقال هذا منكر لكن ملا يأيت احلديث من رواية 

  .يث املرفوع ثقة أو أكثر موقوفا وطبعا هذا يف وجهة نظره هو الذي سوغ له أن يطلق البطالن على احلد

طيب مبناسبة ذكر نوح ابن أيب مرمي هل الكذب عمدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم يستوجب : ابو اسحاق 

  . اخللود يف النار 

  .كبغض علي   :الشيخ 

كبغض علي لكن املسألة ختتلف أن هذا كذب متعمدا كعبد الكرمي ابن أيب العوجاء ألجل حيرم : ابو اسحاق 

  . رام كما صرح هو بنفسه فهل يعترب خرج من امللة لو قصد هذا احلالل وحيل احل

  . أنا ما أي دعين واملثال أمحد هذا إذا قصد ماذا ؟  :الشيخ 

  .إذا قصد أن يدخل يف الشريعة عمدا ألجل تزييفها وحنو ذلك هذا كافر : ابو اسحاق 

  . كافر   :الشيخ 

  .وا يضعون احلديث كافر ، طيب وعامة الوضاعني الذين كان: ابو اسحاق 

  .ال ، ليس سواء  :الشيخ 

  .ليس سواء : ابو اسحاق 

 )شكوت إلى جبريل ضعفي من اإليقاع فأمرني بأكل الهريسه ( يعين يلي يضع مثال حديث  :الشيخ 

  يضحك الشيخ وكذلك أبو اسحاق

( ي من روى احلديث هذا ال يقصد الدس يف الشريعة أو تغيريها ، هذا من أجل ترويج البضاعة كالذ :الشيخ 

  هذا حديث أنت ما تعرفه فينبغي أن ترويه عين )من أكل اليخنة دخل الجنة 

  يضحك الشيخ والطلبة :الشيخ 

قال إن عنده خينه  "وعليكم السالم " هذا يروونه بعضهم عن إمام قرية جاءه أحد فالحي القرية  :الشيخ 



ضرها غدا أو اليوم إذا كان اليوم يوم مجعة وضعها أمام متكدسه عنده وخيشى أن تفسد قال له وما عليك أنت اح

إىل آخره تسلسل مث قال قال رسول اهللا  "يا عباد اهللا اتقوا اهللا " املسجد والباقي علي ؛ ففعل الرجل وصعد املنرب 

الناس ما يصدقون خيرجون من املسجد حيث اليخنة  )من أكل اليخنة دخل الجنة ( صلى اهللا عليه وآله وسلم 

مكومه على باب املسجد حىت يشرتوا اليخنة من أجل أن يدخلوا اجلنة هه ففي حلظات انصرفوا من املسجد حىت 

فهذا بال شك كذب  )من أكل اليخنة دخل الجنة ( نضف املكان من اليخنة ألن الشيخ رواه على املنرب له 

ذاك الذي قصد افساد الدين والشريعة  لكن هذا خيتلف عن.  )فليتبوأ مقعده من النار ( وافرتاء يستحق النار 

  .فهذا متبع هواه ؛ وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته 

أذكر أن اجلويين كان يذكرونه العلماء فيمن تفرد بأنه حكم على الكاذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلليب 

  . وآله وسلم بالكفر 

  .أبو حممد ؟ : ابو اسحاق 

  .ويين يعين يذكرون أنه قال عنه أنه كافر أبو حممد اجل: احلليب 

نعم هذا مذكور صحيح يف مصطلح لكن أنا يف اعتقادي أنه البد من التفصيل البد من دراسة الدافع له  :الشيخ 

  .على الكذب ، نعم 

، يف بعض كلمات أهل النقد يقولون إن اإلعالل بالراوي األعلى أقوى من االعالل بالراوي األدىن : ابو اسحاق 

  .أنا مل أجد يف كتب املصطلح هذه العبارة إال من ذاك الرجل 

  . أنا ما يبدوا يل بأنه أقوى لكن أوىل  :الشيخ 

يعين مثال احلسن عن عمر ويف اإلسناد كذاب أيهما أوىل أعل باالنقطاع أم أعل بكذب الراوي : ابو اسحاق 

  ال هذا تطبيع لسؤالك  :الشيخ 

  . يضحك الطلبة 

  .يستويان مثال ال  :الشيخ 

  .احلسن هو الراوي األعلى : ابو اسحاق 

هذا مثال ال ميثل سؤالك األول ألنه ينبغي أن يكون العلتان املذكورتان يف اإلسناد سواء فحينذاك يقال  :الشيخ 

ل اإلعالل باألعلى أقوى ؛ أما حينما يكون على الصورة اليت أنت اللي صورا آنفا فما يقول ذاك القائل اإلعال

  .هنا باألعلى هو األقوى 

  .يعين يشرتط التساوي : ابو اسحاق 



ال عفوا حنن ما عندنا قاعدة اآلن حىت ندرسها ونؤسسها ونبين عليها ؛ لكن أنا بقول إن كان هناك  :الشيخ 

 أحد يقول إنه اإلعالل باألعلى أقوى أنا ما هضمت هذا الشيء لكن قلت أوىل فلما أنت أوردت املثال فاملثال

  .خرج عن السؤال السابق متاما ألنه كان مطلقا فصار مقيدا ، أال ترى معي آن األمر كذلك 

نعم ولكن الذي جعل اإلشكال أن العبارة مطلقة يقول اإلعالل باألعلى أقوى ومل يقيد هذا التقييد : ابو اسحاق 

  .الذي ذكرته 

أقوى هذا الذي يقول هذا الكالم ال يتصور أنه  حسن أنا بقول أوىل فدعين وما أقول اآلن نأخذ السؤال :الشيخ 

يعين الصورة اليت انت عرضتها أنت أخريا لكن يعين علتني متساويتني يف اإلسناد إحدامها فوق واألخرى حتت فهو 

يقول يف هذه احلالة اإلعالل باألعلى أقوى أما ملا تصور الصورة اليت ذكرا آنفا أن العلة الدنيا هي األقوى 

  .ا وليست هي األعلى ؛ ما أظن سيظل عند قوله السابق الذي حكيته عنه يف خصوص هذه الصورة اصطالحي

أستاذي هنا أال يرد شيء أال وهو قائل هذه العبارة مل يقصد العلو من حيث الطبقة إمنا قصد علوا آخر : احلليب 

.  

  .ال هو هذا املقصود من كالمه  :الشيخ 

ديث برواية التابعي الذي مل يسمع من الصحايب أورد هذا املثل وقال اإلعالل هو صرح قال أعل احل: ابو اسحاق 

  .باألعلى أقوى 

  . طيب شو العلة الثانية املوجودة يف ذاك اإلسناد ؟  :الشيخ 

  .أذكر أن العلة األعلى كانت تدليس وانقطاع : ابو اسحاق 

  .والدنيا  :الشيخ 

  .والدنيا كانت سوء حفظ : ابو اسحاق 

آه ، بينما أنت يف املثال جئت بوضاع كذاب فيختلف األمر يعين أظن به الواجب علينا ظن احلسن أنه  : الشيخ

  .حينما تعرض عليه الصورة اليت صورا آنفا ما يكون جوابه ذاك اجلواب 

اع على أال ميكن أن يكون يقصد بذلك أن العلة الدنيا عادة تتكرر يف اإلسناد يف انقطاع عمر يف االنقط: طالب 

  . عمر فيضل منقطعا يف كل األسانيد أما إذا كان عايل العلة ميكن أن تكون من طريق شيخ آخر 

  .صحيح وهذا الذي يتبادر للذهن  :الشيخ 

يف احلديث احلسن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقول يف القاعدة اجلليلة أن أول من قسم : ابو اسحاق 

ف هو الرتمذي ؛ يعين الرتمذي هو اول من حد احلسن  لكن جرى ذكر  األحاديث إىل صحيح وحسن وضعي



هو حديث " : كلمة حسن يف كالم األئمة السابقني كقول البخاري يف حديث عثمان بن عفان يف اللحية 

، وأيضا قول ابن معني يف "هو حديث حسن " : وقول اإلمام أمحد يف حديث أم حبيبة يف مس الذكر  "حسن 

أو حنو ذلك ، احلافظ ابن  "وإن مل حيفظه ابن عليه فهو جيد اإلسناد أو حديث حسن " : حديث القلتني 

حجر يف النكت على ابن الصالح يقول إن ابن املديين والبخاري كانا يقصدان احلسن االصطالحي وعن 

  .البخاري أخذ الرتمذي ؛ فهذا غري واضح يعين أن احلسن جرى يف اصطالح البخاري كالرتمذي مثال 

أنا ال أشك أن البخاري هو الذي سن لتلميذه الرتمذي هذه السنة احلسنة يف احلديث احلسن لكن هذا  :الشيخ 

ال ينايف ما حكيته عن ابن تيمية فإذا شئت ذكرين بالذي حكيته عن ابن تيمية حىت أستحضر التوفيق بني حتسني 

  .الرتمذي وحتسني البخاري ما الذي قاله ابن تيمية 

شيخ اإلسالم يقول وأول من عرف عنه أنه قسم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف هو الرتمذي :  ابو اسحاق

  .اصطالح الرتمذي  ...، واحلسن عند الرتمذي هو 

مجيل ، وأنت يعين بالطبع تروي باحلرف وليس باملعىن حينما تقول عن ابن تيمية أنه قال قسم احلديث  :الشيخ 

  .إىل صحيح وحسن أهكذا 

  . أنا ال أذكر هذا : احلليب 

  .صربا اهللا يهديك ، أنت اآلن تنزع علينا الطريق  :الشيخ 

  بدنا نقصر الطريق على أخينا : احلليب 

  . يضحك الشيخ علي احلليب والشيخ 

معليش األنفع له أن يظل يف فكره مث بعد ذلك أما أن نؤيده ونستفيد منه وإما نصوب مقالته ، نعم ،  :الشيخ 

  .دا ؟ تذكر هذا جي

  ...أذكره جيدا يف القاعدة اجلليلة أول من عرف أنه قسم احلديث إىل : أبو اسحاق 

  . كلمة قسم ضروري نشددها يعين ، قسم   :الشيخ 

  . هذا هو حمل البحث : ابو اسحاق 

تيمية ال ، هذه مجلة معرتضة ، لو ال أنك كررا ما أتيت ا ، عفوا فإنا نلف على كلمة قسم قال ابن  :الشيخ 

هذا والشاهد من ذلك فقط هو حىت أردت أن أقول إن كالم ابن تيمية يعين أول من أشهر هذا االستعمال فإذا 

كنت أنت تذكر أنه قال قسم فحينئذ نقول هذا يف اجتهاد ابن تيمية والنقول أخطأ حىت اليسجل علينا أنه قال 

  يف شيخ االسالم أخطأ وإن كان قد أخطأ فعال 



  .الطلبة يضحك الشيخ و 

  . كلمة قسم الزال أذكرها كأين أقرؤها : ابو اسحاق 

  .إذا اجلواب ما مسعت هذا رأيته واجتهاده وإمنا ميكن أن يقال إنه أشهر هذا االستعمال  :الشيخ 

لكن اإلشكال هنا أن كل أنه مل يوجد أو فيما قرأت أحد من العلماء ذكر عن اإلمام البخاري أو : ابو اسحاق 

  .قال احلسن ما تعددت طرقه وحنو ذلك غريه أنه 

مش ضروري ، ملاذا أدخلت اآلن عامال جديدا يف املوضوع أال يوجد حديث حسن بدون تعدد طرق ؟  :الشيخ 

 .  

  .يوجد : ابو اسحاق 

  . ملاذا إذا أدخلت هذه  :الشيخ 

  .ال هذه يف اصطالح الرتمذي  :الشيخ 

  . ال  :الشيخ 

  . احلسن لغريه : ابو اسحاق 

  .ال ، ال وبارك اهللا فيك هذا من اصطالحه  :الشيخ 

  . من اصطالح الرتمذي ؟ : ابو اسحاق 

  .من  :الشيخ 

  .مش يف : ابو اسحاق 

  .مش كله  :الشيخ 

  .نعم : ابو اسحاق 

احلديث احلسن عند الرتمذي حديث حسن لذاته حديث حسن لغريه مش ضروري تقول أنت ما نعرف  :الشيخ 

  .يقول يف احلديث احلسن هو الذي تعددت طرقه مش ضروري هذا عن البخاري أنه 

  .تعريف احلديث احلسن بالنسبة للرتمذي ؟ : احلليب 

  .اصرب شويه  :الشيخ 

هه ـ فمادام ليس بضروري يكفي ـ وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ـ أن نفهم  ))وما صبرك إال باهللا ((  :الشيخ 

حسن كما يستعمله الرتمذي فاألمر كما قلت هو تلقاه عن إمامه البخاري  أن البخاري يستعمل لفظة حديث

وشيخه البخاري ؛ لكن احلقيقة اليت نشهدها ونلمسها ملس اليد أن الرتمذي تفرد باشهار وإكثار استعمال لفظة 



  . حديث حسن فإذا أنا بقول إن الرتمذي تلقى هذا عن شيخه البخاري وما أوردته يف ظين غري وارد 

طيب هل هناك يعين الرتمذي أخذ هذا االصطالح عن البخاري هل هذا بطريق االستقراء أم عن : بو اسحاق ا

  . ...طريق نص 

نص فهو ينقل عن البخاري ، هو الرتمذي نفسه ينقل عن البخاري يف بعض األحاديث أنه قال حديث  :الشيخ 

  حسن ، ولعلك ذكرت أنت شيئا من ذلك آنفا 

  نعم: ابو اسحاق 

  .طيب  :الشيخ 

  . أستاذنا هنا يف شيء أريد أن أستفسر عنه : احلليب 

  .هناك قبل تفضل يا عادل  :الشيخ 

أقصد أن اإلمام الرتمذي أخذ عن شيخه البخاري تعريف اإلمام الرتمذي فيما أذكر أنه قسم ذلك يف : عادل 

  .اري العلل أنه عرف احلسن لغريه فهو يف هذا التفصيل أخذه من اإلمام البخ

كأنك تلتقي هنا مع أستاذنا يف هذا وقد سبق أن أجبت عن هذا ، الرتمذي عنده نوعان من احلديث   :الشيخ  

احلسن أحدمها احلسن لذاته ، واآلخر احلسن لغريه فيبدو من كالمك أن الرتمذي ليس عنده حديث حسن إال 

منها أن الرتمذي عنده حديث حسن  الذي تعددت طرقه كما مسعنا آنفا لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء

لذاته وذلك يفهم أوال من تعريفه للحديث احلسن لغريه يف آخر الكتاب ، مث من تعابريه يف التحسني فإذا قال 

هذا حديث حسن فهذا الذي انت تعنيه واذا قال حديث حسن غريب فهو احلسن لذاته فإذا ليس من الضروري 

  . بتعدد الطرق ، واضح  أن يكون البخاري يعين باحلسن احلسن

  .طيب تفضل  :الشيخ 

أستاذي أريد أن أسأل أوال يعين إذا تذكرون شيء أيهما أعلى طبقة يعقوب بن شيبة واال اإلمام البخاري : احلليب 

فإنه ثبت عن يعقوب بن شيبة أنه استعمل لفظ احلسن كثريا حىت يف مسنده والذي طبع منه قطعة فكثريا ما يقول 

  .حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك وهذا حديث 

هذا مش مهم على كل ألنه األستاذ هنا ذكر عن غري البخاري كيحىي بن معني وعلي بن املديين وكما  :الشيخ 

تعلم أن علي بن املديين هو شيخ البخاري كما تعلم ؛ املهم أن الرتمذي مل يتفرد ذا االستعمال بل هو مسبوق 

يف بعض األحاديث أنه قال حديث حسن ولذلك فقول ابن تيمية أن الرتمذي  إليه لكن هو حيكي عن شيخه

هو الذي قسم هذا التقسيم إن كان باللفظ كما دققنا آنفا قسم فالبد من تأويل كالمه ، أي أشهر هذا التقسيم 



  .وإن كان بغري هذا اللفظ فيمكن يكون تفسريه أوضح 

القطعة يعين قطعة صغرية من مسند عمر وفيها استعمال لفظة  يرد شيء آخر أستاذي ، طاملا أن هذه: احلليب 

احلسن مرات عدة يعين جبوز أكثر مخسة عشر مرة يعين الكتاب كله مئتني جزء يذكرون أو أكثر أو أقل ، أال 

  .ميكن أن يكون أكثر فيكون هو الذي أشهر هذا االستعمال يعين أكثر من الرتمذي على هذا القياس 

  .أستاذ علي قضية نسبية تبقى ألنه هال أي الكتابني أشهر يف العامل اإلسالمي هذه يا  :الشيخ 

  .الرتمذي طبعا : احلليب 

الرتمذي افرض يعقوب صاحب املسند افرض من حيث كثرة االستعمال استعماله الشخصي أكثر من  :الشيخ 

تيمية ما عليه إشكال ، وهذا كله الرتمذي افرتض هكذا لكن ملا كان الرتمذي أشهر يف العامل بكون تعبري ابن 

  .على افرتاض على أنه مستحضر مسند يعقوب واستعماله فيه 

طيب شيخنا كلمة أشهر أال يظهر األوىل أن نؤوهلا على أنه هو الذي حد القاعدة وليس جمرد : ابو اسحاق 

الحيا بقاعدة لكن إطالق االستعمال يعين مثال يعقوب بن شيبه ال يعرف عنه أنه قال للرتمذي وحدده اصط

  . ...الرتمذي فعل فكلمة أشهر أال يكون هو الذي حد القاعدة وليس 

واهللا ما يبدوا ألنه ابن تيمية يتكلم عن استعمال هذه اللفظة فيما يبدوا وال يعين ذاك التعريف وذاك  :الشيخ 

  التحديد ، اهللا أعلم ؛ شو بدك تغدينا يا أبا ليلى أم أيش يعين غداء وفطور

  ك الشيخ وطلبتهيضح

يف طبقات متقدمة قبل حىت أن تستقر علوم االصطالح  "حسن " طيب يا شيخنا إذا وردت لفظة : ابو اسحاق 

  .هذا حيمل على احلسن اللغوي 

  .ال ، األصل على احلسن االصطالحي فإذا ضاقت علينا السبل صرفناه إىل احلسن اللغوي  :الشيخ 

مام الزهري حدث احلديث فقال هذا حديث حسن جدا هذا يتبادر منه يعين أنا قصدي أن اإل: ابو اسحاق 

  .االصطالحي أم اللغوي 

إذا رجعت للطبقة العليا حينئذ الكالم يأخذ منه جمرى آخر فهنا يف مثالك احلسن اللغوي ، أينعم : ابو اسحاق 

يف لفظ ما ، فاستعمل  ، لكن الكالم ينبغي أن يكون يف حدود املصطلحني يف حدود املصطلحني على معىن ما

أحدمها هذا اللفظ فهل يفسر مبعىن االصطالحي أم املعىن اللغوي الشك أن اجلواب يف هذه الصورة أن يفسر 

  .باملعىن االصطالحي إال كما قلت آنفا إذا ضاقت علينا الطرق فحينئذ نقول هو حسن لغة 

من التعليق على الفوائد على اموعة يكرر الشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي يف بعض مواضع : ابو اسحاق 



  .هذه العبارة ، واحلكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن أنا أريد أن أوضح هذه العبارة 

الشك غلبة الظن أكثر األحكام الشرعية تقدم على غلبة الظن ومن ذلك حكمنا على هذا احلديث  :الشيخ 

  . بأنه صحيح هل هو يقينا ؟ 

  .ظن  هذا: ابو اسحاق 

طيب حكمنا على أن هذا احلديث حسن هل هو يقني ؟ أيضا ظن حكمنا على هذا احلديث بأنه  :الشيخ 

  .ضعيف ؟ كذلك ؛ أما وموضوع كذلك ، وهذا كالم علمي 

  . وغلبة الظن هذه هلا ضوابط أم جمرد ما ينقدح يف ذهن الناقد : ابو اسحاق 

أمامها كل املكلفني وإمنا هي أمور تتعلق يف الشخص احلاكم  ال ليس هلا ضوابط مادية ميكن أن يوضع :الشيخ 

  .الذي حيكم بذلك احلكم 

أنتم صححتم هذا احلديث صححتم هذه . )صالة الليل والنهار مثنى مثنى ( طيب حديث : ابو اسحاق 

ه زيادة يعين الزيادة فهو بعض الذين يرون الرأي املخالف مع اإلمام أيب داوود والرتمذي يقولون ال يظهر أن هذ

  .البحث هنا هل هذه زيادة أم هو شذوذ ألن الفرق بينهما عسري جدا 

فلنستحضر ما هو احلديث الشاذ فإذا صدق لفظ الشذوذ على هذا احلديث فهو شاذ وليس بزيادة ،  :الشيخ 

وي حديثا مث ومعلوم أن الشذوذ هو أن خيالف الثقة غريه ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه كأن يقول ثقة ير 

  :يأيت ثقتان يزيدان عليه لكنهما ليسا يف الضبط كاألول ؛ لكن األمر كما قيل 

  "ال حتارب بناظريك فؤادي      فضعيفان يغلبان قويا "           

  ـ ويضحك الشيخ وأبو اسحاق ـ 

. )لليل مثنى مثنى صالة ا( هذه الزيادة إن كان تفرد ا ثقة دون الثقات الذين رووا احلديث يف الصحيحني 

  .يكون شاذا فهل هم يعنون هذا أم يعنون سواه ؟ 

  .لعله األقرب يعنون هذا : ابو اسحاق 

  .فإن كانوا يعنون هذا فهم خمطئون  :الشيخ 

  . طيب ملاذا : ابو اسحاق 

  .ألنه ليس هناك ثقة تفرد بل هناك متابعون هلذا ورمبا أنا أشك اآلن شواهد  :الشيخ 

  .هناك عن عدة من الصحابة  نعم :السائل 

  .ها ، وشهد شاهد من أهلها  :الشيخ 



رواه اكثر من سبعة عشر راويا عن  )صالة الليل مثنى مثنى ( لكن يا شيخنا يف احلديث األول : ابو اسحاق 

ابن عمر مث أتى علي البارقي وتفرد من دوم مجيعا وليس هو بالثقة احلافظ بل هو صدوق على رأي اإلمام 

هيب وما وثقه توثيقا مطلقا إال العجلي وقال ابن علي ال بأس به ؛ فاإلمام الذهيب يقول صدوق ما علمت الذ

ألحد فيه جرحا فلما صدوق خيالف سبعة عشر راويا أغلبهم من كبار احلفاظ أال يكون بقول شذوذ هذه الزيادة 

  .نافع أقرب إىل قبوهلا السيما أنه ليس ضابطا حافظا متقنا كابن سريين أو 

إذا كان هذا سؤالك فأنا أقول بل حىت لو كان ثقة حافظا ، أيش رأيك ؟ أنا بقول أنت بتقول إن هذا  :الشيخ 

قيل فيه صدوق وكذا فهو ليس بالضابط احلافظ املعروف فأنا أزيد عليه وأقول حىت لو كان ضابطا حافظا مادام 

  .هل األمر كذلك يعود السؤال أنت عرضت الصورة ذه الكيفية فيكون شاذا حتما ؛ لكن 

  .هو يظهر انه كذلك : ابو اسحاق 

  . ال حنن وجدنا له متابعني  :الشيخ 

  . لعلي البارقي ؟ : ابو اسحاق 

  أينعم ووجدنا له شواهد  :الشيخ 

هو بالنسبة لعلي البارقي يا شيخنا ما تابعه فيما يظهر إال رجالن األول حممد بن سريين وهذه : ابو اسحاق 

رواية رواها احلاكم يف علوم احلديث ولكن إسنادها كالشمس قال احلاكم بعدها وليس يف هذا اإلسناد اال ثقة ال

متقن وفيه وهم يطول الكالم عليه ومما يدل على أن هذه الرواية غري معتربة أا خفيت على احلفاظ مع شهرا 

  .وإسنادها 

  هذا من متام كالمه أم حاشية من عندك :الشيخ 

  .يضحك الطلبة والشيخ ـ 

  . ال هذه حاشية : ابو اسحاق 

  صار هو حبكم احلديث أدرج  :الشيخ 

  ـ ويضحك الشيخ ـ

  .أنت مدرج  :الشيخ 

واملتابع اآلخر هو العمري عبد اهللا العمري عند الطرباين يف األوسط واملعروف أن العمري ضعيف : ابو اسحاق 

  . ...البحث هم الذين تابعوا  فهذين فقط فيما أقصد باحلديث املرفوع بعد

  أما تفقيطك فعجب منك من أين تستطيع أن تقول فقط أال تقول فيما وقفت ؟  :الشيخ 



  هذا نعم : ابو اسحاق 

  ويضحك أبو اسحاق والشيخ والطلبة 

صة إيوه ، أنا قلت لك آنفا أنه متابع ، وبالطبع أنا قدمي عهد بالبحث يف هذا احلديث لكن بقية اخلال :الشيخ 

بذهين أنه متابع من غريه مث ذكرت آنفا بأن له شواهد فيما أذكر فأيدين صاحبنا وقلت وشهد شاهد من أهله ، 

فها أنت حبثت فيما يتعلق باملتابعني وهم اثنان فيما علمت أما أنا ال أستحضر اآلن مها اثنان مها واحد مها أكثر 

  .لكن يف اجلملة له متابعون 
  


